
JIHLAVA
Sur landlimo, kie de pratempo Bohemio ĉir- 

kaŭbrake tuŝas Moravion, kiel eĥo de pasinta 
arĝentgloro sonoras nomo J i h 1 a v a.

La koro de la regiono, kiu sub arbarkrono 
ĉirkaŭronde odoras de timianeto.

Jam komence de la 13-a jarcento akiris Ji- 
hlava urbajn privilegiojn. Malkovroj de riĉaj 
arĝenttavoloj estis la kaŭzo, kial tiutempe 
reĝo Venceslao la Unua alvokis en la urbon kaj 
regionon ministojn el Germanio. Apud la mi- 
nejoj kaj ŝaktoj naskiĝis metiejoj kaj ven- 
dejoj kaj ankaŭ bier- kaj vinbutikoj.

Tro gaje vivis kaj kondutis la ministoj, 
dum arĝenta metalo tintsonis en iiiaj manoj.

Nur plia kaŭzo, kial estis prudente necesa 
alvenigi inter la urbajn murojn eĉ monaĥojn, 
kiuj jam ĉi tie preparadus savon de la facil- 
animaj bonvivantoj. — Kaj negocistaĉojn, kiuj 
helpus malpezigi la poŝojn de ministoj.

La unuaj konstruadis preĝejojn, ia duaj por 
si domojn.

Kuraĝe kaj vaste disvolvis la urbaj kon- 
struantoj siajn planojn. Super fiera placo 
elkreskis monstampejo kaj minista tribunalo. 
Kaj jam dum fino de la 13-a jarcento Jihlava 
fariĝis tuj post Prago la plej granda urbo 
en ĉeĥaj landoj. Metioj kaj negoco plene flo- 
ris.

Tamen venis ankaŭ tempoj malbonaj. Komen- 
ce rabistoj kaj rabistkavaliroj atakadis ri- 
ĉajn jihlavajn komercistojn kaj en jaro 1402 
— gviditaj de Zikmund el Rokŝtejn — atakis 
eĉ la urbon mem. Dum husitismaj militoj oni 
ruinigis la plimulton da minejoj. Poste pli 
grave vundis la urbon nova malkovro de pli 
donacemaj arĝentaj mintavoloj apud Kutna 
Hora.

En Jihlava estis finitaj la husitismaj militoj 
fare de proklamo de bazileaj kompaktatoj en 
la ,jaro 1436. La 16-a jarcento estis poste la 
tempo de evoluo, la urbo gajnis multe pro 
sukcesa disvolviĝo de drapindustrio kaj disflo-



Petr B e z r u ĉ :

KANTORO HALFAR
Kie! ĉarma kantor’ Halfar!

Fiere lin patrin’ ĉiam en la koro portis, 
tamen li nur mankon havis: 
li ne estis obeema

antaŭ ĉiuj, kiuj reĝis supre.
Kaj se tie! agas instruisto, 
sciu, ke do pekojn tiajn 
oni pardoni ne povas.

Jaroj fluas, haroj falas 
kiel aŭtun’ foliaro.
Halfar ĝis nun kandidato.
Por Halfar ofico ne estas.

En drinkej’ muziko jam sonas, 
jus knabino la vorton donis:
Ĉu plu devus jarojn nur atendi 
fianĉino, kiun Halfar amis?

Venis estroj: lernej' ŝanĝis.
Vilaĝestro silentservas.
Fier’ Halfar patrinlingve 
instruas laŭ koro sia.

Silenta tra kampoj kantor’ migras, 
sen ridet’ kaj senidee, 
en drinkejo li ofte sidas, 
kap' al tero, brandon rigardanta.

Dum vespera sonorado 
unufoj’ el vilaĝstrato 
nigran ĉambron enkuranta knabin’ krias:
Sur pomarbo jam Halfar pendas.

Sen larmokul’, eĉ sen la preĝoj, — 
kiel pekuloj nur merit’ havas, 
lin en angultombon enterigis vidvin’.
Tiel fine trovis Halfar sian lokon.

E1 ĉeĥa esperantigis 
Dro Frantiŝek Kubica.

KNIH Y
Ve tretim ĉtvrtleti t. r. vyjde nakladem 

Statniho pedagogickeho nakiadatelstvi nova 
Uĉebnice esperanta od prof. Kiliana z Trebiĉe. 
Souĉasne ma vyjit slovnik ĉesko-esperantsky 
a esperantsko-ĉesky. Pokud jste tak dosud 
neuĉinili, prihlaŝte se v kterekoliv prodejne 
n. p. KNIHA, abyste si zajistili dodani.

Dne 6. ĉervence 1961 vyŝel esperantsky 
prŭvodce Prahou -  PRAHA GVIDLIBRO. Va- 
zana knizka o 190 stranach, 25 obrazkŭ a 16 
fotografil je za Kĉs 16, — . Knizka je velmi 
vhodnym darkem pro zahraniĉni pratele, nebot 
obsahuje i pasaze literarni, cenne informace 
historicke, kulturni a spoleĉenske. Objednavky 
v prodejnach n. p. KNIHA anebo prlmo na 
n. p. KNIHA, krajske odbor. stredisko, Vac- 
lavske nam. 9, Praha 2, event. s udanim adresy 
zahraniĉniho prijemce, kteremu prodejna kniz- 
ku sama zaŝle.

ris eĉ kuituro. Laŭ ekzemplo de Norimberko 
fondiĝis ankaŭ ĉi tie la „Kantistaj Majstroj 
de Jihlava”.

Kaj denove je la fino de la tridekjara mi- 
lito suferis la fortikaĵo Jihlava kruele post 
konkero de urbo per Svedoj en jaro 1645. Post 
ilia foriro restis el multmila urbo nur du- 
cento da mizeriĝintaj familioj kaj apenaŭ 
duono de loĝkapablaj domoj.

En la 18-a jarcento la urbo komencis dis- 
kreskiĝi ekster la defendmuregoj. Aperadis 
la unuaj fabrikoj, kvankam sufokantaj la an- 
taŭajn metiojn, precipe la faman drapindustri- 
on. En jaro 1871 realigita fervojo kontaktigis 
ĝin kun larĝa mondo. Tamen la industria 
entreprenado ne alportis, precipe al ĉeĥa lo- 
ĝantaro, pli grandan prosperon.

La tendenco de daŭriga germanigado post 
kreo de artefarita insulo de germana iredento 
dum la unua respubliko signifis nur subpre- 
mon nacian, socialan kaj kulturan.

Nur post la liberigo rapide transformiĝis 
la aspekto de nia urbo. La nacipuriga kam- 
panjo donis vastajn premisojn al disvoivo de 
industrio kaj tiamaniere al ĝia prospero.

Jihlava de hodiaŭo, kunfandiĝante la krean 
inspiron de la loĝantaro kun emo al siaj hi- 
storiaj vidindaĵoj, paralele kun sento por 
moderna bezono de abandona vivesprimo, dez- 
iras fariĝi medio interesa kaj agrabla ne nur 
por siaj loĝantoj, sed ankaŭ por tiuj, kiuj 
alvenas ĉi tien eĉ por mailonga vizito.

Foto kaj teksto
D-ro Frantiŝek Kubica

DŬLEZITE UP0Z0RNENI
Mnoho ĉlenŭ krouzku odebira NUNTEMPA 

BULGARIO, tiskove i obsahove vynikajicl es- 
perantsky ĉasopis, vydavany v Bulharsku. Ĉa- 
sopis vychŝzi mesiĉne na kridovem papire s 
mnoha barevnymi reprodukcemi. Jeho cena je 
pouze 18 Kĉs roĉne. Upozornujeme dosavadni 
odberatele i nove zajemce, ze si pro rok 1962 
musi zajistit jeho dodavku jednotlive pisemne 
nejpozdeji do 1. srpna 1961 na adrese Novi- 
narstvi ORBIS, n. p., oddeleni zahraniĉniho 
tisku, Stalinova 46, P R A H A 2. Tam lze take 
objednat dalŝi esperantske ĉasopisy EL PO- 
POLA ĈINIO a VIETNAMIO ANTAUENMARŜAS, 
ktere pro jejich hodnotu doporuĉujeme. Cena 
jednoho asi 8 Kĉs roĉne.

Dale lze u nas objednati take ĉasopis PACO. 
Je to organ Svetoveho esperantskeho miroveho 
hnuti (Mondpaca Esperanto Movado). Vychazi 
kazdy mesic stridave v rŭznych zemich a ob- 
sahuje zajimave ĉlanky a politicke i kulturni 
aktuality. Je tiŝteny, v rozsahu 12 — 16 stran, 
ilustrovany. Roĉni predplatne 20 Kĉs. Objed- 
navky adresujte na Zavodni klub ZVIL, n. p., 
esperantsky krouzek, Kopeckeho sady 13, PL- 
ZEN. Lze objednati jeŝte i roĉnik 1961.

Ĉ ten i e s p era n ts k e h o  t isk u  ro z ŝ iru je  ja z y k o v e  
znalosti. O d eb irejm e ted y  kazd y  a lesp on  jed en  
ĉasop is!



_  Julie Ŝupichova —

M lu v im  esp eran tsk y
(M i parolas Esperante)

2-daŭrigo
ĈAS. -  TEMPO.

112. Kolik je hodin? — Kioma 
horo estas?

113. Jsou prave tri. — Estas 
ĝuste la tria.

114. Za pet minut bude pŭl de- 
vate. — Estas la oka kaj 
dudek kvin minutoj.

115. Tri ĉtvrti na dvanact. — 
Tri kvaronoj post la dek 
unua. (Kvarono antaŭ la 
dek dua.)

116. Nevim, kolik je hodin. — 
Mi ne scias, kioma horo 
estas.

117. Je jeŝte brzo. — Estas an- 
koraŭ frue.

118. Slyŝeli jste jiz biti hodi- 
ny? — Ĉu vi aŭdis jam 
bati la murhorloĝon?

119. Me hodinky nejdou, jizve- 
ĉer se zastavily. — Mia 
poŝhorloĝo ne funkcias, 
jam vespere ĝi haltis.

120. Asi jste je nenatahl. -  
Versimile vi ne streĉis ĝin.

121. Prijdu do klubovny okolo 
osme hodiny, po osme tam 
uz rozhodne budu. — Mi 
venos en la klubejon ĉir- 
kaŭ la oka, post la oka 
mi nepre estos tie.

122. To se stava den co den. 
— Tio okazas ĉiutage.

123. Po tri leta jsem nebyl do- 
ma. — Tri jarojn mi ne 
estis hejme.

124. Byvam doma vzdy v pon- 
deli. — Mi estas hejme 
ĉiulunde (ĉiun lundon).

125. Dnes neni svatek, je vŝed- 
ni den. — Hodiaŭ ne estas 
festo, estas labortago.

126. Kolikateho je dnes? — Kian 
daton ni havas hodiaŭ?

127. Dnes je jedenacteho ŭno- 
ra. — Hodiaŭ estas la de- 
kunua de februaro

128. Zapomnel jste napsat. da- 
tum na svŭj dopis. — Vi 
forgesis dati vian leteron.

129. Je muzeum ve stredu o- 
tevrene? — Ĉu la muzeo

estas malfermita merkre- 
de ?

130. O dovolene budu cestovat. 
— En tempo de (la) for- 
permeso mi vojaĝos.

131. Obĉas nas navŝtevuji. — 
De tempo al tempo ili vi- 
zitas nin.

132. Doĉkej ĉasu! — Ĝisatendu'
133. Rika se, ze ĉas jsou peni- 

ze. — Oni diras, ke tempo 
estas mono.

POĈASI. -  VETERO.
134. Jake poĉasi bylo vĉera do- 

poledne? — Kia vetero es- 
tis hieraŭ antaŭtagmeze ?

135. Vĉera bylo oŝklivo. — Hie- 
raŭ estis maibele.

136. Bude zase krasne. — Estos 
denove bela vetero.

137. Podivejte se, neblizi se 
bourka? — Rigardu, ĉu la 
fulmotondro ne minacas?

138. Teplomer ukazuje uz dva- 
cet stupnŭ nad nulou. — 
La termometro montras jam 
dudek gradojn super nulo.

139. Vezmete si s sebou deŝt- 
nik! — Prenu kune la plu- 
vombrelon!

140. V lete ĉasto prŝi, v zime 
chumeli a mrzne. — So- 
mere ofte pluvas, vintre 
neĝas kaj frostas.

141. Blyska se, ale nehrmi. — 
Fulmas, sed oni ne aŭdas 
la tondron.

142. Cely den chumelilo. — Tu- 
tan tagon neĝis.

143. Bud' jak bud', dame se na 
cestu. — Estu kiel ajn, ni 
ekiros.

ZDRAVl. -  SANO.
144. Neni mi dobre, hlava mi 

jde kolem. — Mi sentas 
naŭzon, mia kapo turniĝas.

145. Musim neprodlene k lekari. 
Mi devas senprokraste vi- 
ziti kuraciston.

146. Sotva stojim na nohou. — 
Apenaŭ stari mi kapablas.

147. Prosim, zapiŝte me k le- 
kari. — Mi petas, registru

min al la kuracisto.
148. Budu musit dlouho ĉekat? 

Ĉu mi devos longe atendi?
149. Je ve stredisku mnoho ne- 

mocnych? — Ĉu estas en 
la sanitar-centrejo multe 
da malsanuloj ?

150. Co vas boli? Naĉ si stezu- 
jete? — Kio doloras vin? 
Pro kio vi plendas?

151. Mel jste horeĉku? — Ĉu 
vi febris (havis febron)?

152. Jiz delŝi ĉas cltim bolesti
v zadech. — Jam dum kel- 
ka tempo mi sentas dors- 
(o)doloron.

153. Jakou mate chut k jidlu?
— Kian apetiton vi havas?

154. Potite se v noci? — Ĉu vi 
nokte ŝvitas?

155. Mŭj zaludek ŝpatne travi.
— Mia stomako malbone 
digestas.

156. Mam jeŝte vysoky tlak? — 
Ĉu mia alta sangopremo 
ankoraŭ daŭras?

157. Zalezi mi na tom, abych 
byl brzo schopen prace. — 
Estas tre grave por ,mi 
esti baldaŭ laborkapabla.

158. Jste dost kratkozraky, mu- 
site zmenit skla. — Vi 
estas konsiderinde miopa,
vi devas ŝanĝi la okul- 
vitrojn.

159. Musime asi vytahnout zub.
— Versimile oni devas el- 
tiri la denton.

160. Potreboval byste navŝtivit 
rekreaĉni stredisko, abyste 
zesilil. — Vi bezonus viziti 
refreŝigan feriolokon, por 
ke vi fortiĝu.

161. Uzivejte deset kapek rano 
a veĉer. — Prenu dek gu- 
tojn matene kaj dek ves- 
pere.

162. Dnes vypadate jiz lepe. — 
Via mieno estas hodiaŭ jam 
pli bona.

163. Opravdu? A prece se citim 
nachlazen. — Vere ? Kaj 
tamen mi sentas min mal- 
varmumita.

2ELEZNICE. -  FERVOJO.
164. Chci odejet zitra rano prv- 

nim vlakem. — Mi volas 
forveturi morgaŭ matene 
per la unua vagonaro.

(Daŭrigota.)



EL LETEROJ
Karaj samideanoj,
Multajn dankojn por via A- 

GADO, kiun mi ricevis. Via in- 
formilo tre interesas min kaj 
mi ĝojas tralegi ĝin.

Jam antaŭ kvindek jaroj mi 
multe uzadis la lingvon Espe- 
ranto, precipe en Anglujo, ki- 
am mi tiam studis anglan ling- 
von. ĉ is  nun mi posedas la 
plej belajn rememorojn de tia 
feliĉa, longe pasinta tempo. 
Estis Espernato la granda amo 
de mia juneco. —

A1 via Esperantista rondeto 
en Jihlava mi deziras de tuta 
koro plenan sukceson. Vivu, 
kresku kaj floru!

Kun sinceraj salutoj Via 
Bohumila Bartakova, 
direktorino de soci- 
ala laboro en pensio, 
H u m p o 1 e c .

Venis al ni letero de s-ano 
Rudolf Hromada, unu el la plej 
eminentaj niaj Esperantistoj, 
kun kelkaj precizigoj pri uza- 
do ĵus kaj ĝuste. Ni estas tre 
dankemaj por intereso, kiun 
montris s-ano Hromada al nia 
modesta Agado. Nur ni volas 
noti, ke la pasintnumere pre- 
sita lingva anguleto donis b a- 
z a n klarigon por niaj komen- 
cantoj. La ekzemploj estis 
elektitaj laŭ Seppik.

JOSEF V l T E K  kvindekjara. 
Akceptu bondezirojn de ĉiuj, 
kiuj ĝis nun dankeme memo- 
ras viajn belegajn prelegojn 
pri Skandinavio.

NA POMOC ĈTENARI 
apenaŭ — stezi, sotva 
arĝento — stribro 
artefarita — umely 
aspekto — vzhled 
ataki — napadnouti 
baza — zakladni 
butiko — kram 
defendi — braniti 
drapo — sukno 
eĥo — ozvena 
elekti — voliti 
entrepreno — podnik 
esprimo — vyraz 
evoluo — vyvoj 
fandi — slevati 
fiera — pyŝny 
fortikaĵo — pevnost 
gloro — slava 
insulo — ostrov

Du niaj anoj sukcesaj en 
sporta pafado

Unua, Karel M U C H A, ne 
nur ĉiujaro instruas forte, ku- 
raĝe kaj elegante Esperanton, 
sed same bone kaj lerte li 
uzas sportan pistolon „kontraŭ 
siaj konkurantoj". Jam kelkfo- 
je  li estis membro de tuŝtata 
teamo en diversaj internaciaj 
vetkonkuroj kaj ĉampionecoj. 
Por sukcesa reprezentado oni 
honoris lin per titolo MAJSTRO 
DE SPORTO. Fine de majo 1961 
li estis dua en internacia pa- 
fadkonkuro en Moskvo.

Alia sportisto Erik T 0  - 
M A N D L sukcesis en regiona 
maĉo Jihlava-Znojmo en spor- 
ta pistolo en majo 1961. Unu 
semajnon poste li estis la u- 
nua en pafadkonkuro de SVAZ- 
ARM en grandkalibra revolvero.

★ ★

S-ano D a s e k, kiu dum kel- 
kaj jaroj gvidas junularan sek- 
cion, finis D-kurson kaj fa- 
riĝis diplomita instruisto de 
Esperanto. Ĉi-jare li instruos 
en Somera Esperanto - Ten- 
daro en Lanĉov. Kun D-rino 
Kopeĉkova li en junio parto- 
prenis seminarion por funk- 
ciuloj de E-rondetoj.

★ ★

Ni kore gratulas al niaj anoj 
Jana Rybovŭ kaj Petr Horten- 
sky, kiuj kune sidis en Espe- 
ranto-kurso kaj nun kune iros 
en la vivo. Ili geedziĝis en ju- 
nio 1961.

kaŭzo — priĉina 
kavaliro — rytir 
konduti — chovati se 
konkeri — premoci 
kontribuo — prispevek 
klopodi — namahati se 
krei — tvoriti 
kruela — kruty 
lerta — dovedny 
limo — hranice 
malkovri — objeviti 
medio — prostredi 
merito — zasluha 
metio — remeslo 
migri — putovati 
modesta — skromny 
monaĥo — mnich 
monstampejo — mincovna 
negoco — obchodovani 
obei — uposlechnouti

Al eldono de Agado kontribuis

E1 Jihlava Chaloupka 25,— 
Hrbek 1 0 ,-  Ŝaman 10,— Stieb- 
ierova 10,— Chalupova 20,— 
Hecht 10,— M. Svobodova 20,— 
Nekola 20,— Ŝimeĉkova 10,— 
A. Svobodova 10,— Kratochvil 
10,— Veĉera 3 ,— Tichy 20,— 
Musil 15,— Boudova 10,— Sam- 
kova 3,— Ŝlosarkova 25,— Ŝpi- 
narova 5,— Ŝtveraĉek 20,— M. 
Lysy 21,— Duba 13,— Kriz 
5,— Sieber 15,— Hukova 20,— 
Hornik 5,— Vaniŝ 3,— Ĉermak 
3 ,— Rozkoŝny 10,— Vostal 
25, — . Plue Bobek Predin 10,— 
Brazdova Treŝt 10,— Boĉek 
Treŝt 5 ,— Dolezal Mor. Bude- 
jovice 10,— Novotna Bobrova 
20,— Kriŝtalova Jamne 50,— 
Ing. Rebiĉek H. Brod 15,— Vy- 
metal Kojetin 8,— Patera Most 
15,— MUDr. Hradil 3 ,— Prova- 
zek Poĉatky 15,— Podeprel Me- 
rin 10,— Ing. Kainy Znojmo 
12,— Mikulkova Kojetin 6,— . 
E-rondetoj Slavkov 6,— Parti- 
zanska Lupĉa 25,— Kraliky 
50,— Kolin 22,— Libice 10,— 
Olomouc 25,— Hodslavice 20,— 
Kromeriz 10,— Trinec 50,— 
Ostrava Poruba 10,— Kladno 
15,— Kolin Tatra 80,— Po- 
debrady 30,— Brno ZKG 15,— 
Kyjov 10,— Nymburk 30,— Li- 
berec 10,— Potor 10,— Odry 
67,— Sobotka 20,— Zd'ar 50,— 
Kosmonosy 14,— Uh. Brod 20, — 
Teplice Lazne 30,— Frydek Mis- 
tek 1 2 ,-  Pribor 1 5 ,-  Pardu- 
bice 16,— Strakonice 30, — .

A1 ĉiuj subtenantoj ni varme 
dankas, per ilia helpo ni klo- 
podos fari Agadon pli bona.

odori — voneti
pafi — strlleti
peko — hrlch
preciza — presny
preĝejo — kostel
premiso — predpoklad
proklamo — vyhlaŝeni
prudenta — rozumny
rabi — loupiti
rondo — kruh
savi — zachraniti
sonori — zvoniti
suferi — trpeti
sufoki — dusiti
tavolo — vrstva
tuŝi — dotykati se
tintsoni — cinkati
timianeto — materidouŝka
vasta — rozsahly
vundi — zraniti

AGADO, informilo de Esperantista rondeto ĉe MestOB en Jihlava. Aperas laŭbezone. Res- 
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